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 مقدمه

 

ادامه دار والیت رسول  )علیهم السّالم(والیت اهل بیت 

است. و در واقع، همان والیت  )صلی اهلل علیه و آله و سلّم(خدا 

رسول خداست که باید مورد قبول و پیروی همه 

 1مذاهب اسالمی قرار گیرد.

چند این کتاب در با عنایت و توفیق الهی 

اتفاقات و عقوبت های دنیوی و  داستان از بالها،

که گریبان افرادی که والیت  اُخروی

                                                           

اسالم  »برای اطالع بیشتر در این باره رجوع کنید به کتاب .1

 از همین مؤلف.« مردان شیعه شده : زنان و 2دین سعادت ج
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و یا از کرده را انکار )علیه الساّلم( امیرالمؤمنین 

را بیان می کنیم تا درس  دشمنان ایشان بودند،

عبرتی هم برای شیعیان باشد تا قدر و ارزش 

دارا بودن والیت این امام بزرگوار را بدانند و هم 

برای دیگران تا شاید عاملی شود برای پیوستن 

 آن ها به مذهب حق یعنی تشیع. 

باشد که این مطالب مورد قبول ائمه معصومین 

  قرار گیرد. م السّالم()علیه

ثواب ناچیز این کتاب هدیه می شود به ارواح 

مطهّر و مقدّس پیامبران، ائمه معصومین و 

، )علیهم السّالم(آخرین منجی الهی حضرت مهدی 

همه ی مؤمنین و مؤمنات خصوصاً پدر 

 مرحومم. 

 17/1/1477 استان فارس شهرستان کازرون

 



6 

 

 

 

 

 در دنیا بخش اوّل: عقوبت منکرین
 

 

جابربن عبداهلل انصاری می گوید: امیرالمؤمنین 

برای ما که جمعیت بسیاری بودیم  )علیه الساّلم(

سخنرانی کرد. پس از حمد و ثنا فرمود: در 

پیشاپیش جمعیت، چهار نفر از اصحاب محمّد 

در اینجا هستند که عبارتند از:  لّم()صلی اهلل علیه و آله و س
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انس بن مالک، براء بن عازب انصاری، اشعث بن 

 قیس، خالد بن یزید بجّلی.

سپس رو به یکایک این چهار نفر کرد. نخست 

از انس بن مالک پرسید: ای انس! اگر تو شنیده 

مَن کُنتُ » ای که رسول خدا در حق من فرمود:

روز گواهی به رهبری ولی ام« 1مَواله فَعلیٌ مَواله.

ـ پیسی  من ندهی، خداوند تو را به بیماری بَرص 

ـ مبتال می کند که لکه های سفید آن، سر و 

صورتت را فرا می گیرد و عمامه ات آن را نمی 

 پوشاند.

سپس به اشعث رو کرد و فرمود: اما تو ای 

اشعث! اگر شنیده ای که رسول خدا در حق من 

                                                           

کسی که من موالی او هستم، پس علی موالی اوست. » .1

» 



2 

 

هی، آخر عمر از چنین گفت و اکنون گواهی ند

 هر دو چشم کور می شوی.

و اما تو ای خالی بن یزید! اگر در حق من  

چنین شنیده ای و امروز کتمان کنی و گواهی 

 ندهی، خداوند تو را به مرگ جاهلیت بمیراند. 

و اما تو ای براء بن عازب اگر شنیده ای که 

پیامبر در حق من چنین فرمود و اینک گواهی 

ی، در همانجا بمیری که از به والیت من نده

 آنجا ـ به سوی مدینه ـ هجرت کردی.

ـ این چهار نفر آنچه از رسول خدا شنیده بودند 

 کتمان کردند. ـ

جابر بن عبداهلل انصاری می گوید: سوگند به 

خدا! بعد از مدتی من انس بن مالک را دیدم که 

بیماری برص گرفته به طوری که عمامه اش 
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تواند لکه های سفید این بیماری را از سر  نمی

 و رویش بپوشاند.

و اشعث را دیدم که از هر دو چشم کور شد و 

می گفت: سپاس خداوندی را که نفرین علی در 

مورد کوری دو چشم من در دنیا بود و مرا به 

عذاب نفرین نکرد که در این صورت برای 

 1همیشه در آخرت عذاب می شدم.

دیدم که در منزلش مرد.   خالد بن یزید را

خانواده اش او را در منزل دفن کردند ولی قبیله 

کنده با خبر شدند و هجوم آوردند و او را به 

رسم جاهلیت کنار در خانه دفن کردند و به این 

 ترتیب به مرگ جاهلیت مرد.

                                                           

البته، این عقوبت دنیایی این فرد بوده و إلّا قطعاً عذاب .1

 اُخروی نیز شامل حال او شده است.
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و اما براء بن عازب، معاویه او را حاکم یمن کرد  

جایی که از آنجا و در یمن او از دنیا رفت. همان 

هجرت کرده بود ـ آن هم در حالی که حاکم از 

 1ظالمین بود. ـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 2ج شگفت انگیزداستان های .1



11 

 

 

 

روایت شده که به امام  )علیه الساّلم(از امام حسن 

فرمود: جعده ـ دختر اشعث بن  )علیه السّالم(حسین 

قیس ـ می داند که پدرش با امیرالمؤمنین 

پدرت او را » مخالفت کرد تا آنجا که گفته؛

 «نامید. گردن آتش

فرمود: چون پس از علّت این اسم پرسیدند،  

وفات اشعث برسد، شعله ای از آتش شبیه به 

گردن از آسمان به جانب او کشیده می شود و 

همان حال او را می سوزاند و مانند ذغال 

 سیاهی به خاک می رود.
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وقتی مرگ اشعث رسید، حاضرین دیدند همان  

می زد: وای از  آتش آمد و او را سوزاند و فریاد

 1کینه و مخالفت علی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 272.داستان های عبرت انگیز از عاقبت گناهکاران ص1
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هارون می گوید: یوسف بن حجاج را والی 

دمشق قرار دادم و امر او را به عدالت در بین 

 رعیت و انصاف درباره مردم دستور دادم.

پس او به من اطالع داد که خطیب دمشق به 

هد و هر روز از علی بن ابی طالب دشنام می د

 مقام او می کاهد. 

او را احضار کرده و سؤال نمودم از علت این 

عمل و او اقرار کرده است به این مطلب و گفته 

که سبب این بدگویی آن است که علی پدران 

مرا کشته و از این جهت کینه او در دل من 

 است و از این کار دست برنمی دارم.
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شت که پس برای هارون یوسف بن حجاج نو

خطیب را در غل و زنجیر کشیده ام و از من 

 هارون درباره او دستوری می خواست.

من بفرستد. خطیب در حالی نزد امر کردم او را 

چون او را به حضور  .دمشق را به بغداد آوردند

من آوردند بر او صیحه زدم و به او گفتم: تویی 

 که به علی بن ابی طالب ناسزا می گویی؟

بلی.جواب داد:   

گفتم: وای بر تو! هر کس را کشته و یا اسیر 

 کرده به امر خدا و پیغمبر بوده. 

 گفت: من از بدگویی دست برنمی دارم.

پس جالد را به حضور طلبیدم و یکصد تازیانه 

به او زدند و صدا را به ناله و استغاثه بلند نمود 

 و خود را از ترس خیس کرد.
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وس کنند و امر کردم او را در این اطاق محب

دستور دادم درب آن را قفل کنند. چون شب 

شد و نماز عشاء را خواندم، فکر می کردم که او 

را چطور بکشم. مختصری به خواب رفتم در 

خواب دیدم که درب آسمان باز شد و رسول 

خدا پایین آمد در حالتی که پنج حلّه پوشیده 

بود. پس علی بن ابی طالب پایین آمد در حالی 

حُلّه پوشیده بود. حسن آمد در حالتی که سه 

که سه حله در بر داشت سپس حسین پایین 

آمد در حالی که دو حلّه پوشیده بود. سپس 

جبرئیل پایین آمد درحالی که یک حلّه پوشیده 

بود و بسیار خوش منظر و در دستش جامی از 

 آب که بسیار صاف و پاکیزه جلوه می کرد بود.


